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Бе ла рус кае за ка на даў ства 
ў да стат ко вай ме ры рэ гу люе 
дзей насць у сфе ры ганд лю, 
гра мад ска га хар ча ван ня, бы-
та во га аб слу гоў ван ня, аба ро ны 
пра воў спа жыў цоў і рэ клам най 
дзей нас ці. «Ад нак рэ гу ля ван-
не — гэ та не толь кі пры няц це 

ра шэн няў, але і кант роль іх 
вы ка нан ня», — звяр нуў ува гу 
на чаль нік но ва га ўпраў лен ня 
Ва ляр' ян Бяс па лы.

Сён ня на прад пры ем ствах 
ганд лю і гра мад ска га хар ча-
ван ня, па вод ле ін фар ма цыі 
Мін ганд лю, сіс тэ ма тыч на вы-

яў ля юц ца роз ныя па ру шэн ні 
пра ві лаў ганд лю і аб слу гоў ван-
ня гра ма дзян. У за леж нас ці ад 
рэ гі ё на, гэ ты па каз чык да хо-
дзіць да 60-80%. У сфе ры бы-
та во га аб слу гоў ван ня ў хо дзе 
кант роль ных ме ра пры ем стваў 
па ру шэн ні вы яў ля юц ца прак-
тыч на пад час кож най пра вер кі. 
У асноў ным гэ та аб важ ван ні, 
аб ліч ван ні, а так са ма про даж 
ня якас на га і не бяс печ на га та-
ва ру. «У су вя зі з гэ тым за да чай 
дзяр жаў най важ нас ці з'яў ля ец-
ца аба ро на гра ма дзян ад та-
кіх па ру шэн няў, за бес пя чэн не 
дзяр жаў ных га ран тый аба ро-
ны пра воў спа жыў цоў, зні жэн-
не са цы яль най на пру жа нас ці», 
— ад зна чыў Ва ляр' ян Бяс па-
лы. Па вод ле яго слоў, асноў най 
функ цы яй упраў лен ня з'яў ля ец-

ца пра вя дзен не комп лекс ных 
ме ра пры ем стваў па вы яў лен ні, 
спы нен ні і па пя рэ джан ні пра-
ва па ру шэн няў у сфе рах ганд-
лю, гра мад ска га хар ча ван ня, 
бы та во га аб слу гоў ван ня на-
сель ніц тва і аба ро ны пра воў 
спа жыў цоў. «У сфе ры кант-
ро лю ўпраў лен ня зна хо дзіц ца 
больш за 72 ты ся чы аб' ек таў і 
амаль 120 ты сяч ін ды ві ду аль-
ных прад пры маль ні каў. На ша 
за да ча — да маг чы ся на вя дзен-
ня па рад ку і вы ка нан ня за ка-
на даў ства кож ным суб' ек там 
гас па да ран ня», — рас тлу ма чыў 
прад стаў нік Мін ганд лю.

Ва ляр' ян Бяс па лы пад крэс-
ліў, што су час ны стан спа жы-
вец ка га рын ку кра і ны дык туе 
не аб ход насць за ха ван ня кант-
роль на-на гляд най дзей нас ці, 

на дан ня ёй боль шай ды на міч-
нас ці і эфек тыў нас ці. «Але гэ-
та не зна чыць, што кант роль 
трэ ба зра біць больш жорст-
кім у фор ме пра ве рак дзей-
нас ці суб' ек таў гас па да ран ня 
і гра ма дзян, а свед чыць пра 
мэ та згод насць раз віц ця ана-
лі тыч най і пра фі лак тыч най 
функ цый кант роль на-на гляд-
най дзей нас ці. У су вя зі з гэ тым 
дзей насць ганд лё вай ін спек цыі 
бу дзе мець пе ра важ на пра фі-
лак тыч ны і па пе рад жаль ны 
ха рак тар».

Сён ня ўпраў лен не ўжо пра во-
дзіць ма ні то рын гі ў сфе рах, якія 
рэ гу люе. Пла ну ец ца, што вы ні кі 
ма ні то рын гаў і пра ве рак бу дуць 
раз гля дац ца што ме сяц на ка ле-
гіі ве дам ства.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

Сё мы ві зіт Прэ зі дэн та Бе ла ру сі ў 
Кі тай скую На род ную Рэс пуб лі ку 
15—17 лі пе ня стаў, ве ра год на, са-
мым па спя хо вым з усіх. Кант рак ты 
на паў та ра міль яр да до ла раў, важ-
ныя па лі тыч ныя па гад нен ні, вы ка-
за ная з абод вух ба коў га тоў насць 
да ін тэ гра цыі эка но мік. Гэ тыя вы-
ні кі са мі па са бе ста лі пе ра ка наў-
чым ад ка зам на су мнен ні, якія вы-
каз ва юц ца з роз ных ба коў, у тым, 
што ў ад но сі нах Кі тая і Бе ла ру сі 
ўсё сур' ёз на. 

Не да лей як не каль кі ме ся цаў та му я 
пра чы таў чар го вую та кую шмат ста рон-
ка вую «пра цу», у якой аў тар пе ра кон-
ваў, што Бе ла русь для Кі тая зу сім і не 
парт нёр, і больш за тое, на ша кра і на Кі-
таю зу сім не ці ка вая. Усё не так. Кі тай-
цы цэ няць тое, што Бе ла русь пер шай 
з кра ін Еў ро пы вы ка за ла га тоў насць 
да шы ро ка маш таб на га су пра цоў ніц-
тва і фак тыч на яшчэ ў 1990-х ста ла 
на дзей ным парт нё рам Пад ня бес най, 
якая та ды яшчэ да стат ко ва ня ўпэў-
не на ад чу ва ла ся бе на між на род най 
арэ не. Важ на гэ та для Кі тая і ця пер, 
ка лі ён стаў дру гой па па ме ры су свет-
най эка но мі кай, а па сту пе ні ўплы ву на 
эка на міч ныя па дзеі ў све це па мно гіх 
па зі цы ях ужо вый шаў на пер шае мес-
ца. Ме на ві та ад тэм паў рос ту кі тай-

скай эка но мі кі ця пер за ле жаць цэ ны 
на наф ту, газ і ме та лы на гла баль ных 
бір жах. А ўзро вень парт нёр ства Бе-
ла ру сі і Кі тая за ма ца ва ны пад пі са най 
кі раў ні ка мі дзвюх кра ін дэк ла ра цы яй, 
у якой за яў ле на аб ра шэн ні на ла дзіць 
ад но сі ны ўсе ба ко ва га стра тэ гіч на га 
парт нёр ства. Пры гэ тым дэк ла ра цыя 
не з'яў ля ец ца прос та на бо рам пры го-
жых фраз. Пры ня та ра шэн не да кан ца 
го да рас пра ца ваць і ўзгад ніць пра гра му 

па раз віц ці ўсе ба ко ва га стра тэ гіч на га 
парт нёр ства, у якой на на ступ ныя га ды 
бу дуць пра пі са ны кан крэт ныя кро кі і на-
прам кі паў на маш таб на га су пра цоў ніц-
тва. Як ад зна чыў кі раў нік бе ла рус ка га 
МЗС Ула дзі мір Ма кей: «Мы да мо ві лі ся з 
кі тай скі мі парт нё ра мі, што ад бу дзец ца 
су стрэ ча на ўзроў ні прэм' ер-мі ніст раў, 
якія дэ та лё ва аб мяр ку юць усе пы тан ні 
да лей ша га па глыб лен ня ганд лё ва-эка-
на міч на га ўза е ма дзе ян ня». Па вод ле 
слоў ві цэ-прэм' е ра Бе ла ру сі Ана то ля 
То зі ка, «та кую пра гра му трэ ба скла-
даць на блі жэй шыя 10 га доў».

Ці ка васць да пра цы ў Бе ла ру сі вы ка-
за лі най буй ней шыя кі тай скія кар па ра-
цыі, якія ма юць са мыя іна ва цый ныя тэх-
на ло гіі су свет на га ўзроў ню. Так, кі тай-
ская кар па ра цыя CNR пла нуе ства рыць 
у Бе ла ру сі лі цей ную і ва го на бу даў ні чую 
вы твор часць ААТ «Бе лАЗ». Пра ек ты па 
вы пус ку кры я ген ных ва го наў-цыс тэр-
наў і ва го наў для Еў ра са ю за з'яў ля юц ца 
за ве да ма іна ва цый ны мі, і гэ тая пра дук-
цыя бу дзе ад па вя даць най вы шэй шым 
су свет ным стан дар там. Вы пус каць іх бу-
дуць на ба зе Ма гі лёў ска га ва го на бу даў-
ні ча га за во да, які ўва хо дзіць у хол дынг 
«Бе лА За». Да рэ чы, гэ ты мі пра ек та мі 
кі тай ская кар па ра цыя вы ра шы ла не аб-
мя жоў вац ца. З МТЗ пад пі са на так са ма 
па гад нен не аб су мес най рас пра цоў цы 
элект ра пры ва да для трак та роў.

Шэ раг ме ма ран ду маў за клю ча ны ў 
сфе ры энер ге ты кі. Так, на тэ ры то рыі 
СЭЗ «Ма гі лёў» мо жа быць на ла джа на 
вы твор часць со неч ных мо ду ляў і ўзве-
дзе на фо та галь ва ніч ная элект ра стан цыя 
ма гут нас цю 10 МВт. Яшчэ больш ма гут-
ная фо та галь ва ніч ная элект ра стан цыя 
мо жа быць па бу да ва на для прад пры-
ем ства «Го мель шкло». Ёсць ня дрэн ныя 
перс пек ты вы і ва ўдзе ле кі тай скіх кам па-
ній у раз віц ці гід ра энер ге ты кі.

Зы хо дзя чы з іс ну ю ча га трох міль ярд-
на га та ва ра зва ро ту так са ма аб мяр коў-
ва ец ца маг чы масць ства рэн ня су мес най 

экс пар та-ім парт на-ін вес ты цый най кам-
па ніі. Сён ня ў та ва ра зва рот дзвюх кра ін 
уцяг ну та шмат за меж ных па срэд ні каў, 
якія атрым лі ва юць вы га ду з геа гра фіч-
най ад да ле нас ці дзвюх кра ін. Ства рэн не 
па доб най кам па ніі да зво ліць па зба віц ца 
ад част кі з іх, тым са мым зра біў шы кі-

тай скія та ва ры больш тан ны мі ў Бе ла ру-
сі, а бе ла рус кія — на тэ ры то рыі Кі тая.

Ня кеп скія перс пек ты вы ёсць і ў га лі не 
бу даў ніц тва. Па тэн цы ял су пра цоў ніц тва 
ў гэ тай сфе ры па між Бе ла рус сю і Кі-
та ем у блі жэй шыя 5—7 га доў мі ністр 
ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва Бе ла ру сі Ана-
толь Ніч ка саў аца ніў у $1 млрд до ла раў. 
Пла ну ец ца ўзвя дзен не жы ло га ра ё на з 
вы ка ры стан нем тэх на ло гій энер га збе ра-
жэн ня су свет на га ўзроў ню. Га ры зон ты 
су пра цоў ніц тва вы зна ча ны ў ге не раль-
ным па гад нен ні па між Мі ніс тэр ствам ар-
хі тэк ту ры і бу даў ніц тва Бе ла ру сі і CІTІC 
Constructіon Co., Ltd.

Зра зу ме ла, вя лі кая ўва га на су стрэ-
чах на да ва ла ся кі тай ска-бе ла рус ка му 
ін дуст ры яль на му пар ку. Прэ зі дэнт Бе-

ла ру сі асаб лі ва 
пад крэс ліў, што 
на тэ ры то рыі гэ-
та га пар ка па ві нен 
вы раб ляц ца вы со-
ка тэх на ла гіч ны пра дукт. І перс пек ты вы 
тут доб рыя.

Каб пад крэс ліць тое зна чэн не, якое 
сам кі тай скі бок на дае ад но сі нам з Бе-
ла рус сю, пра цы тую кі тай скае агенц тва 
на він «Сінь хуа». Яно на ступ ным чы нам 
апі са ла за да чы, якія ста яць пе рад Кі-
та ем і Бе ла рус сю па вы ні ках су стрэ чы 
двух лі да раў: «У эка но мі цы не аб ход на 
ўсё аб дым нае па глыб лен не су пра цоў ніц-
тва, цэнт ра лі за ва нае пла на ван не су пра-
цоў ніц тва ў сфе ры інф ра струк тур на га 
бу даў ніц тва, ма шы на бу да ван ня, су вя зі, 
бу даў ні чых ма тэ ры я лаў, энер га нось бі-
таў, хі міч най пра мыс ло вас ці, фі нан саў, 
прак тыч нае са дзей ні чан не буй ным пра-
ек там. Не аб ход на па ляп шаць струк ту ру 
ганд лю, на рошч ваць ган даль пра дук-
цы яй з вы со кай да баў ле най вар тас цю 
і пра дук цы яй но вых вы со кіх тэх на ло гій, 
са дзей ні чаць зба лан са ва на му рос ту 
двух ба ко ва га ганд лю. Не аб ход на па-
шы раць уза ем ныя ін вес ты цыі, ства раць 
су мес ныя прад пры ем ствы і кі тай ска-бе-
ла рус кія ін дуст ры яль ныя пар кі».

Сяр гей КІ ЗІ МА,
док тар па лі тыч ных на вук

�

Бе ла русь і светБе ла русь і свет  ��

ДО КАЗ СПРА ВАЙ

Гэ тыя вы ні кі са мі па са бе ста лі 
пе ра ка наў чым ад ка зам на су мнен ні, 
якія вы каз ва юц ца з роз ных ба коў, 
у тым, што ў ад но сі нах Кі тая 
і Бе ла ру сі ўсё сур' ёз на.

Ці ка васць да пра цы ў Бе ла ру сі 
вы ка за лі най буй ней шыя 
кі тай скія кар па ра цыі, якія ма юць 
са мыя іна ва цый ныя тэх на ло гіі 
су свет на га ўзроў ню. 

Эка но мія на спа жы ван ні цеп ла вой, 
элект рыч най энер гіі і ва ды — гэ та 
не ад маў лен не ад кам фор ту, а за-
бес пя чэн не не аб ход ных умоў пра-
жы ван ня шля хам ра цы я наль на га 
вы ка ры стан ня рэ сур саў. Пра па ну-
ем па зна ё міц ца з эле мен тар ны мі 
пра ві ла мі, вы кон ва ю чы якія, вы 
змо жа це іс тот ным чы нам пе ра раз-
мер ка ваць вы дат кі ў сва ім ся мей-
ным бюд жэ це.

Эка но мім элект рыч ную 
энер гію

1. Су час ныя элект ра пры бо ры ма юць 
мар кі роў ку ўзроў ню энер га спа жы ван-
ня. Сіс тэ ма энер ге тыч най мар кі роў кі 
ўклю чае ў ся бе 7 кла саў. На бы ва ю чы 
но вую бы та вую тэх ні ку, звяр тай це ўва-
гу на клас энер га эфек тыў нас ці. Больш 
вы со кі клас (А+, A або B) азна чае, што 
вы дат кі элект ра энер гіі бу дуць мен шы мі 
ў па раў на нні з та кі мі ж пры бо ра мі больш 
ніз ка га кла са (C, D, E, F, G).

2. Элект рыч ныя плі ты, праль ныя і 
па су да мый ныя ма шы ны, кам п'ю та ры, 
хат нія кі на тэ ат ры і ін шая бы та вая тэх ні-
ка вы дат коў ва юць шмат элект ра энер-
гіі, пры чым на ват у «рэ жы ме ча кан ня» 
(ка лі апа рат пад клю ча ны да сет кі і ча-
кае сіг на лу ад пуль та дыс тан цый на га 
кі ра ван ня). Не па кі дай це аб ста ля ван не 
ў рэ жы ме ча кан ня — вы ка рыс тоў вай це 
кноп кі ўклю чыць / вы клю чыць на са мім 
аб ста ля ван ні або ад клю чай це іх ад ра-
зет кі.

3. Пе ра вя дзі це свой хат ні кам п'ю тар 
на эка на міч ны рэ жым пра цы (ад клю чэн-
не ма ні то ра, пе ра ход у спя чы рэ жым, 
ад клю чэн не жорст кіх дыс каў).

4. Ад клю чэн не пры бо раў, якія не вы-
ка рыс тоў ва юц ца, ад сет кі (на прык лад, 
тэ ле ві за ра, ві дэа маг ні та фо на, му зыч-
на га цэнт ра) да зво ліць зні зіць спа жы-
ван не элект ра энер гіі ў ся рэд нім да 300 
кВт·г за год.

5. За рад ная пры ла да для ма біль на-
га тэ ле фо на, па кі ну тая пад клю ча най да 
ра зет кі пры ад сут нас ці тэ ле фо на, спа-
жы вае 95% энер гіі, у той час як уся го 
5% рас хо ду ец ца не па срэд на пры яго 
за рад цы.

6. Больш эка на міч ным лі чыц ца ку хон-
ны по суд з тоў стым дном. Дно по су ду 
для элект ра пліт па він на быць роў ным і 
шчыль на да ты кац ца на гра валь на га эле-
мен та. Вы ка ры стан не ска ра вар кі сэ ка-
но міць шмат сіл, гро шай і, што асаб лі ва 
пры ем на, ча су на пры га та ван не ежы.

7. Пры пры га та ван ні ежы на элект-
рыч най плі це са чы це за тым, каб дыя-
метр кан фор кі не пе ра вы шаў дыя метр 
дна по су ду. Гэ та прос тае пра ві ла за сце-
ра жэ кан фор ку ад па лом кі, по суд — ад 
пе ра гра ван ня, а ваш ка ша лёк — ад пе-
ра рас хо ду элект ра энер гіі.

8. Пра вер це ва шу элект ра плі ту. Ка лі 
кан фор ка дэ фар ма ва ла ся, вар та не ад-
клад на яе за мя ніць, па коль кі пры ня поў-
ным кан так це кан фор кі з по су дам так са-
ма ад бы ва юц ца стра ты цяп ла. Каст ру лі 
з ня роў ным дном спа жы ва юць больш 
энер гіі.

9. Пры га та ван не ежы пад на крыў кай 
не толь кі за ха вае ў ва шай стра ве ві та-
мі ны, але і ска ро ціць час на яе пры га та-
ван не ў 3 ра зы.

10. Вы ка рыс тоў вай це рэшт ка вае 
цяп ло кан фор кі і ду хоў кі ў элект ра плі-
тах. Вы клю чай це іх ха ця б за 10 хві лін 
да га тоў нас ці стра вы.

11. Свое ча со ва вы да ляй це на кіп з 
чай ні ка і на гра валь ных пры бо раў. Гэ та 
па доў жыць тэр мін іх служ бы і па ско рыць 
пра цэс на гра ван ня.

12. Імк ні це ся кі пя ціць та кую коль-
касць ва ды, якая не аб ход на ў гэ ты мо-
мант, за мест та го, каб да рэм на на гра-
ваць яе «пра за пас». Ве дай це, ва да губ-
ляе ўсе ка рыс ныя ўлас ці вас ці з кож ным 
на ступ ным кі пя чэн нем.

13. На кух ні ад ным з са мых энер га-
ёміс тых бы та вых пры бо раў з'яў ля ец ца 
ха ла дзіль нік. Вы бі рай це для ха ла дзіль-
ні ка са мае пра ха лод нае мес ца, па жа-
да на ка ля вон ка вай сця ны, але ні ў якім 
ра зе не по бач з плі той.

14. Са мы эка на міч ны рэ жым для ха ла-
дзіль ні ка — тэм пе ра ту ра + 5 гра ду саў і — 
18 для ма ра зіль най ка ме ры. Па ве лі чэн не 
тэм пе ра тур на га рэ жы му на адзін гра дус 
па вя ліч вае вы дат кі энер гіі на 5%.

15. Вы ка рыс тоў вай це кноп ку ха ла-
дзіль ні ка для хут кай за ма роз кі толь кі 
пры не аб ход нас ці, па коль кі ў гэ тым рэ-

жы ме рас ход элект ра энер гіі па вя ліч ва-
ец ца на 30-55%.

16. Аба вяз ко ва вар та раз ма рож ваць 
ма ра зіль ную ка ме ру пры з'яў лен ні ў ёй 
лё ду. Тоў сты пласт лё ду па гар шае аха-
ла джэн не за ма ро жа ных пра дук таў і па-
вя ліч вае спа жы ван не элект ра энер гіі.

17. Больш за ўсё элект ра энер гіі на 
па да грэў ва ды вы ка рыс тоў ва юць па-
су да мый ная і праль ная ма шы ны. Каб 
зні зіць рас ход элект ра энер гіі, вы бі рай це 
ап ты маль ны рэ жым мыц ця, мый це бя-
ліз ну пры поў най за груз цы ма шы ны.

18. Для мыц ця сін тэ тыч ных тка нін вы-
ка рыс тоў вай це рэ жым мыц ця ў ха лад-
на ва тай ва дзе. 85% энер гіі пры мыц ці 
вы дат коў ва ец ца на на грэў ва ды да за-
да дзе най тэм пе ра ту ры.

19. Ве лі зар ная коль касць элект ра-
энер гіі ідзе на асвят лен не. Па кла па ці це-
ся пра тое, каб лям пы да рэм на не свя-
ці лі ў тых па мяш кан нях, дзе вас ня ма. 
Най больш эфек тыў на вы ка рыс тоў вай це 
мяс цо вае, кроп ка вае асвят лен не.

20. Вы ка рыс тоў вай це энер га збе ра-
галь ныя лям пы. Ня гле дзя чы на вя лі кі 
кошт, яны спа жы ва юць энер гіі пры клад-
на на 80% менш, чым тра ды цый ныя 
лям пы на паль ван ня, а слу жаць у 8-10 
ра зоў даў жэй.

21. Пры за ме не лям пы на паль ван ня 
на энер га збе ра галь ную звяр ні це ўва гу 
на су ад но сі ны ма гут нас ці вы пра мень-
ван ня і ма гут нас ці, якая спа жы ва ец ца. 
Вы бі рай це энер га збе ра галь ныя лям пач-
кі з мак сі маль най свет ла ад да чай пры мі-
ні маль ным спа жы ван ні элект ра энер гіі.

22. Сы хо дзя чы, га сі це свят ло! Гэ та 
прос тае дзе ян не па він на стаць для вас 
доб рай звыч кай, якая да па мо жа сэ ка-
но міць ся мей ны бюд жэт.

23. Не грэ буй це на ту раль ным асвят-
лен нем. Свет лыя што ры, свет лыя шпа-
ле ры і столь, чыс тыя вок ны, уме ра ная 
коль касць кве так на пад акон ні ках па-
вя лі чаць асвет ле насць ква тэ ры і па-
мен шаць не аб ход насць вы ка ры стан ня 
свя ціль ні каў.

24. Мак сі маль на вы ка рыс тоў вай це 
на ту раль нае асвят лен не, каб менш пла-
ціць за штуч нае. Вар та ўліч ваць, што за-
пы ле ныя вок ны зні жа юць на ту раль ную 
асвет ле насць па мяш кан ня на 30%.

25. Чым больш свят ла ад люст роў-
ва юць сце ны па мяш кан няў, тым менш 
свет ла вой ма гут нас ці па тра бу ец ца для 
асвят лен ня: глад кія бе лыя сце ны ад бі ва-
юць 80% на кі ра ва на га на іх свят ла, цём-
на-зя лё ныя — 15%, у той час як чор ныя 
ад бі ва юць толь кі 9% дзён на га свят ла.

За ха ва ем цяп ло 
ва ша га до ма

26. Па ду май це пра за ме ну вок наў 
на су час ныя энер га эфек тыў ныя, плас-
ты ка выя аль бо драў ля ныя. Па двой нае 
шклен не да зво ліць зні зіць стра ты цяп-
ла праз акон ныя пра ёмы ў не каль кі ра-
зоў.

27. На зі му акон ныя ра мы мож на за-
кле іць па пе рай. Гэ та вар та ра біць з унут-
ра на га бо ку і ў за ціш нае на двор'е. Ад нак 
лепш ужы ваць спе цы яль ныя ўшчыль-
няль ныя ма тэ ры я лы, якія пра слу жаць 
не каль кі га доў. Тыя ж ма тэ ры я лы мо-
гуць пры мя няц ца для ўцяп лен ня ўва ход-
ных дзвя рэй (у тым лі ку ме та ліч ных).

28. Каб па мен шыць стра ты цяп ла 
праз вок ны, на ноч апус кай це жа лю зі 
і за веш вай це што ры. А ўдзень, на ад ва-
рот, упус кай це со неч нае свят ло ў ваш 
дом праз вок ны, вы зва ле ныя ад штор.

29. Шклен не бал ко наў і ло джый да-
зва ляе зні зіць агуль ныя цеп ла выя стра-
ты на 10%. Па двой ныя ўва ход ныя дзве-
ры так са ма да па мо гуць збе раг чы цяп ло 
ў ва шым до ме.

30. Тоў сты ды ван на пад ло зе ство-
рыць утуль насць у до ме і мі ні мі зуе стра-
ты цяп ла праз пад ло гу.

31. Для па вы шэн ня цеп ла ад да чы ра-
ды я та ры па він ны быць чыс ты мі і звон ку, 
і ўся рэ дзі не. За мно гія га ды экс плу а та-
цыі яны бы ва юць за бі тыя ўнут ра ны мі ад-
кла да мі, якія пе ра шка джа юць пе ра да чы 
цяп ла. Ра ды я та ры не аб ход на рэ гу ляр на 
пра ці раць звон ку, а пра мы ваць знут ры 
ў па чат ку ацяп ляль на га се зо на па він на 
кі ру ю чая ар га ні за цыя — ЖЭС аль бо та-
ва рыст ва ўлас ні каў.

32. Уста ля ваў шы тэр ма ста тыч ны 
вен тыль на ра ды я тар ацяп лен ня, вы 
змо жа це, рэ гу лю ю чы коль касць цеп ла-
нось бі та, вы стаў ляць ап ты маль ны тэм-
пе ра тур ны рэ жым у па мяш кан ні.

33. Ха ван не ацяп ляль ных пры бо раў 
дэ ка ра тыў ны мі плі та мі, па нэ ля мі і на ват 
што ра мі зні жае па ступ лен не цяп ла ў па-
мяш кан не на 10%.

34. Па між ра ды я тар най ба та рэ яй і 
сця ной ўста люй це ахоў ны эк ран з алю-
мі ні е вай фоль гі. Фоль га ад бі вае цяп ло, 
якое вы пра мень вае ра ды я тар, і на кі роў-
вае яго на зад у па кой. Дзя ку ю чы гэ та му 
мож на сэка но міць да 4% вы дат каў на 
ацяп лен не.

Ва да — кры ні ца жыц ця!
35. Пры вя дзі це ў па ра дак сан тэх ні ку 

і ўсё аб ста ля ван не во да за бес пя чэн ня. З 
кра на, які ка пае, у су ткі вы ця кае да 25 
літ раў ва ды, ці ка ля 720 літ раў за ме сяц; 
з «бя гу ча га кра на» — да 145 літ раў у 
су ткі, або ка ля 4000 літ раў за ме сяц; а 
ў вы пад ку пра ця кан ня зліў но га бач ка ў 
пры бі раль ні — да 2000 літ раў ва ды за 
су ткі ці ка ля 60000 літ раў у ме сяц. За-
ха вай це ва ду і свае збе ра жэн ні.

36. Ужы ван не якас ных рас пы ляль-
ні каў-аэ ра та раў (ад мыс ло вых на са дак) 
на змя шаль ні ках і ду ша вых уста ноў ках 
да зва ляе кам форт на ка рыс тац ца ва дой 
пры ўдвая мен шым рас хо дзе. Як пра ві-
ла, та кія на сад кі на но вых кра нах ма юц-
ца ў кам плек це і ўжо зман ці ра ва ныя ў 
за вод скіх умо вах.

37. Ад на ры чаж ны і тэр ма стат ны змя-
шаль ні кі за бяс печ ва юць па ста ян ную 
тэм пе ра ту ру ва ды, зні жа ю чы энер га-
вы дат кі. Яны эка но мяць знач ную коль-
касць га ра чай ва ды.

38. Мыць по суд пад пра точ най ва дой 
мар на траў на двой чы: акра мя ва ды, па-
вя ліч ва ец ца рас ход мый ных срод каў. 
Эка ном ней і зруч ней ка рыс тац ца дзвю-
ма на поў не ны мі ра ка ві на мі: у ад ной рас-
тва ра ец ца сро дак для мыц ця, а ў дру гой 
по суд апа лоск ва юць. Вы да так ва ды зні-
жа ец ца ў дзя сят кі ра зоў, эка но мяц ца 
мый ныя срод кі.

39. Не за бы вай це за кры ваць кра ны, 
ка лі не вы ка рыс тоў ва е це ва ду.

Пад рых та ваў Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ 
па ма тэ ры я лах Дэ парт амен та 

па энер га эфек тыў нас ці 
Дзяр жаў на га ка мі тэ та 

па стан дар ты за цыі Бе ла ру сі

�

Ка рыс ныя па ра дыКа рыс ныя па ра ды  ��

САК РЭ ТЫ ХАТ НЯЙ ЭКА НО МІІ
ЛЮ ДЗІ ЗГА РЭ ЛІ Ў КАН ТЭЙ НЕ РЫ

У Ві цеб ску ўнут ры ме та ліч на га кан тэй не ра, які га рэў, 
зной дзе ны целы муж чы ны і жан чы ны.

— А пер шай га дзі не но чы па сту пі ла па ве дам лен не пра 
га рэн не смец ця на тэ ры то рыі га раж на га-бу даў ні ча га ка а пе-
ра ты ва № 9 на Мас коў скім пра спек це,— па ве да мі ла Ма ры на 
ФАН ДО, прэс-сак ра тар Ві цеб ска га аб лас но га ўпраў лен ня 
па над звы чай ных сі ту а цы ях. — У кан тэй не ры бы лі зной-
дзе ны тру пы муж чы ны і жан чы ны, асо бы якіх уста наў лі ва-
юц ца. Кан тэй нер, які быў за чы не ны з ся рэ дзі ны на кру чок, 
з'яў ля ец ца ўлас нас цю ка а пе ра ты ва. Ён вы ка рыс тоў ваў ся 
для за хоў ван ня ін вен та ру і ін стру мен та. Пры чы на па жа ру 
вы свят ля ец ца.

Афi цый ны ка мен та рый
Iна ГАР БА ЧО ВА, афi цый ны прад стаў нiк упраў лен ня 

След ча га ка мi тэ та РБ па Вi цеб скай воб лас цi: «Па гэ тым 
фак це Вi цеб скiм га рад скiм ад дзе лам След ча га ка мi тэ та 
пра во дзiц ца пра вер ка. Тэр мiн пра вя дзен ня пра вер кi скла-
дае 10 дзён. У вы пад ку не аб ход нас цi яе тэр мiн мо жа быць 
пра доў жа ны да ме ся ца. Пры зна ча на су до ва-ме ды цын ская 
экс пер ты за, якая да зво лiць зра бiць кан чат ко вую вы сно ву 
аб пры чы не смер цi. Акра мя та го, у рам ках пра вер кi бу дзе 
пры зна ча на i пра ве дзе на па жар на-тэх нiч ная экс пер ты за. 
За раз уста наў лi ва юц ца асо бы за гi ну лых (па пя рэд не лi чыц ца, 
што гэ та бяз до мныя), пры чы на па жа ру. Па вод ле па пя рэд няй 
вер сii, уз га ран не ме ла мес ца з пры чы ны ку рэн ня ў ста не ал-
ка голь на га ап'я нен ня».

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

АД ЗЛОС ЦI ЖАН ЧЫ НЫ 
ЗА ГА РЭ ЛI СЯ ДЗВЕ РЫ СУ ЖЫ ЦЕ ЛЯ

Су пра цоў нi кi ад дзе ла кры мi наль на га вы шу ку Пер ша-
май ска га РУ УС ста лi цы за тры ма лi 38-га до вую ра бо-
чую ЖЭ Са за... на ўмыс ны пад пал чу жой ма ё мас цi.

Ця гам трох га доў мiн чан ка су стра ка ла ся з муж чы нам. У 
апош нi час да ма ста ла час цей выпіваць. Пас ля чар го ва га за гу лу 
су жы цель кi, муж чы на па сва рыў ся з ёй i пай шоў да до му. На ступ-
ным днём жан чы на вы ра ша ла пай сцi на мi ра вую i за вi та ла да 
па цяр пе ла га да до му. Але дзве ры ака за лi ся за мкну ты мi. Яна вы-
ра шы ла ад помс цiць: апус цi ла ў за моч ную шчы лi ну не да ку рак, 
по тым за па лi ла за пал ку i ўста вi ла яе па мiж дзвя ра мi i ву ша ком. 
Пе ра ка наў шы ся, што абiў ка за га рэ ла ся, пай шла. Доб ра, што 
гас па дар свое ча со ва ад чуў пах ды му i па спеў за ту шыць агонь, 
а пас ля вы клi каў мi лi цыю. Зла мыс нi цу за тры ма лi. Вi ну яна не 
ад маў ля ла. Ска за ла, што ра зу ме ла не бяс пе ку сва iх дзе ян няў, 
але ў той мо мант злосць на ка ха на га пе ра ва жы ла...

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

40 МIЛЬ Ё НАЎ — НА ВЕ ЦЕР
Ка ля Br40 млн стра цi ла ў Ла гой скiм ра ё не 36-га до вая 
прад пры маль нi ца, якая пры мае яга ды ў на сель нiц тва, 
па ве да мiў ка рэс пан дэн ту БЕЛ ТА на чаль нiк Ла гой ска га 
ра ён на га ад дзе ла След ча га ка мi тэ та Бе ла ру сi Мак сiм 
Да цьке вiч.

«Прад пры маль нi ца зай ма ла ся збо рам ягад у на сель нiц тва. 
У вёс цы Мо ла дзi яна па ста вi ла скрын ку з гра шы ма на дах 
сва ёй ма шы ны i па еха ла. Ад' ехаў шы ад на се ле на га пунк та, 
жан чы на ўспом нi ла пра гэ та, але скрын кi на да ху ўжо не бы-
ло. Вяр нуў шы ся, яна знай шла яе пус той», — ска заў Мак сiм 
Да цьке вiч. Ён так са ма рас тлу ма чыў: «Та кiм чы нам, гро шы 
бы лi стра ча ны па ўлас най не асця рож нас цi пад час ру ху аў-
та ма бi ля. Па куль яны не зной дзе ны».

Па фак це зда рэн ня су пра цоў нi кi Ла гой ска га РА УС пра вод-
зяць пра вер ку, вы свят ля юц ца ўсе аб ста вi ны зда рэн ня.

Пры клад на тры ме ся цы за ста ец ца 
да па чат ку но ва га ацяп ляль на га се-
зо на. Да яго рых ту юц ца. Больш за 
ўсiх гэ та ад чу ва юць жы ха ры шмат-
па вяр хо вых да моў, якiя вы му ша ны 
два тыд нi за пар грэць ва ду ў каст ру-
лях ды та зi ках. Спе цы я лiс ты ж па-
вiн ны тым ча сам пра вя раць тру бы i 
iн шае сан тэх нiч нае аб ста ля ван не на 
тры ва ласць, каб не апы нуц ца свед-
ка мi не пры ем ных «сюр пры заў» 
па ся род зi мы. Але як жа на са мрэч 
iдзе гэ тая пад рых тоў ка?

— Мы пра цу ем за раз у пла на вым па-
рад ку. Якiхсь цi сур' ёз ных зры ваў i ад ста-
ван няў ад гра фi ку ня ма. У асноў ным па 
ўсiх вi дах ра бот мы «пе ра ва лi лi за эк ва-
тар», — кан ста та ваў на мес нiк мi нiст ра 

жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кi Бе-
ла ру сi Ана толь ША ГУН. — I рых ту ем ся 
да пра цы ў но вых умо вах.

А но выя ўмо вы азна ча юць кар ды-
наль ную зме ну па ды хо ду да фi нан са-
ван ня ар га нi за цый гас па дар кi. За раз 
яны атрым лi ва юць гро шы па страт ным 
прын цы пе. Гэ та зна чыць, што пры пе ра-
рас хо дзе вы дзе ле най ра ней су мы прос-
та звяр та юц ца па да дат ко выя суб сi дыi 
ў дзяр жаў ны бюд жэт. I тым са мым не 
пра яў ля юць нi я кай цi ка вас цi да знi жэн-
ня вы дат каў — усё ж апла цiць каз на. У 
хут кiм ча се сiс тэ ма фi нан са ван ня ста не 
пла на ва-раз лi ко вай. Гэ та азна чае, што 
кож най ар га нi за цыi бу дзе адзiн раз вы-
дат ка ва на з бюд жэ ту пэў ная су ма. Ка лi 
ней кую част ку яе сэ ка но мяць, то 70% 
ад ашча джа ных гро шай пой дуць на ма-

дэр нi за цыю са мой сiс тэ мы жыл лё ва-ка-
му наль най гас па дар кi. Ас тат нi ка пi тал 
мяр ку ец ца на кi ра ваць на прэ мi ра ван не 
су пра цоў нi каў.

— Але ка лi вы дат кi пе ра вы сяць план, 
то су пра цоў нi кам та кiх уста ноў да вя дзец-
ца па цяр пець фi нан са ва. Нi я ка га да дат-
ко ва га па крыц ця страт за кошт каз ны, як 
гэ та ад бы ва ец ца за раз, больш не бу дзе, 
— пад крэс лiў Ана толь Ша гун.

Адзiн з кам па не нтаў ма дэр нi за цыi гас-
па дар кi — асу час нi ван не сiс тэм ацяп лен-
ня. У ся мi дзя ся тыя га ды ў буй на па нель-
ным до ма бу даў нiц тве з'я вi ла ся свое асаб-
лi вае «ноу-хау» — ба та рэi, уму ра ва ныя 
ў сце ны. Гэ тая сiс тэ ма ака за ла ся вель мi 
энер га за трат най, i та му ад яе ад мо вi лi ся 
праз двац цаць га доў. Але за гэ ты час 
бы лi ўзве дзе ны сот нi та кiх да моў. Тым не 

менш, па сло вах Ана то ля Ша гу на, ма са-
ва га вы на су ба та рэй ацяп лен ня са сцен 
у па мяш кан нi ча каць не вар та. Гэ та ро-
бiц ца хi ба што пры ка пi таль ным ра мон це. 
Ад нак на ват у ста лi цы ёсць шмат па вяр хо-
выя да мы, тэр мiн экс плу а та цыi якiх ужо 
пе ра ва лiў за трыц цаць пяць га доў, а ра-
монт у iх па куль толь кi пла ну ец ца. Са мiм 
жыль цам за ма дэр нi за цыю ба та рэй ацяп-
лен ня брац ца ры зы коў на. За са ма ўпраў-
ства ка му наль шчы кi па ка ра юць руб лём, 
бо ў до ме бу дуць зме не ны гiд раў лiч ныя 
па ра мет ры, i не да хоп цяп ла ры зы ку юць 
ад чуць су се дзi. Та му за ста ец ца толь кi 
адзi ны за кон ны ва ры янт ра шэн ня праб-
ле мы — ра бiць ад па вед ны пра ект та кой 
пе ра пла нi роў кi, што па цяг не за са бой 
мар на ван не ча су, сiл i гро шай...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

СЭ КА НОМ ЛЕ НЫЯ ГРО ШЫ Ў ЖКГ ПОЙ ДУЦЬ НА МА ДЭР НI ЗА ЦЫЮ

МІН ГАНДАЛЬ УЗ МАЦ НЯЕ КАНТ РОЛЬ ЗА СПА ЖЫ ВЕЦ КІМ РЫН КАМ
Ука зам Прэ зі дэн та «Аб не ка то рых ме рах па ап ты мі за цыі сіс-
тэ мы дзяр жаў ных ор га наў і ін шых дзяр жаў ных ар га ні за цый, 
а так са ма коль кас ці іх ра бот ні каў», акра мя ін ша га, па поў не-
ны спіс за дач і функ цый Мі ніс тэр ства ганд лю. Га вор ка ідзе 
пра кант роль за вы ка нан нем ар га ні за цы я мі і гра ма дзя на мі, 
у тым лі ку ін ды ві ду аль ны мі прад пры маль ні ка мі, за ка на даў-
ства, якое вы зна чае пра ві лы ап то ва га і роз ніч на га ганд лю, 
вы ка нан не ра бот, ака зан не па слуг, па тра ба ван ні да якас ці 
та ва раў, якія рэа лі зу юц ца, а так са ма рэ гу люе дыс цып лі ну 
цэн і аба ро ну спа жы вец ка га рын ку. Рэа лі за цыя гэ тых функ-
цый і за дач ус кла дзе на на ство ра нае 1 лі пе ня гэ та га го да 
ўпраў лен не кант ро лю спа жы вец ка га рын ку — ганд лё вую 
ін спек цыю Мі ніс тэр ства ганд лю.

ГУЧНАЯ СПРАВА

ЗНАЙ ШЛI ЦЕ ЛА 
ЗНIК ЛАЙ БЕЗ ВЕС ТАК МIН ЧАН КI

Па Мiн ску з па чат ку ме ся ца бы лi раз ве ша ны за клi кi аб 
да па мо зе: знай сцi Тац ця ну Сло нiм скую, якая знiк ла 
без вес так. Учо ра ва ўпраў лен нi След ча га ка мi тэ та па 
Мiн скай воб лас цi па ве да мi лi, што за тры ма лi па да зра-
ва ных у за бой стве жан чы ны.

Апош нi раз Тац ця ну ба чы лi 3 лi пе ня 2013 го да. Яна па еха ла 
на ма шы не да ма цi, а пас ля пла на ва ла па збi раць ягад у Мiн скiм 
ра ё не. «Учо ра след чая гру па па блi зу вёс кi Два рэц Мiнск ага ра-
ё на знай шла труп жан чы ны з на жа вым ра нен нем — як мяр ку-
ец ца, гра ма дзян кi Сло нiм скай, — ад зна чы лi ва УСК па Мiн скай 
воб лас цi. — Уда ло ся за тры маць i па да зра ва ных у здзяйс нен нi 
за бой ства. Гэ та жы ха ры Мiн ска ва ўзрос це ад 20 да 25 га-
доў». Ма ла дыя лю-
дзi за бi лi жан чы ну 
з ка рыс лi вых мер-
ка ван няў, бо ха це лi 
за ва ло даць яе ма ё-
мас цю. Каб «за мес-
цi» сля ды, за ка па лi 
труп. Пас ля ма шы-
ну жан чы ны пра да лi 
праз iн тэр нэт у Ра-
сiю. Па фак це за ве-
дзе на кры мi наль ная 
спра ва.

На дзея ДРЫ ЛА.

Са мы мі за па тра ба ва ны мі 
на рын ку пра цы сён ня з'яў-
ля юц ца ўра чы і мед сёст ры, 
а так са ма спе цы я ліс ты бу-
даў ні ча га про фі лю. Пра гэ-
та свед чыць ана ліз ба лан су 
ва кан сій най больш ма са вых 
пра фе сій, па ве да мі лі ва 
ўпраў лен ні па лі ты кі за ня-
тас ці Мі ніс тэр ства пра цы і 
са цы яль най аба ро ны.

Так, у га рад скіх служ бах за-
ня тас ці за рэ гіст ра ва на 10 бес-
пра цоў ных ура чоў, а па трэ ба ў іх 
(зы хо дзя чы з коль кас ці ва кан сій, 
за яў ле ных най маль ні ка мі) у 100 з 
ліш нім ра зоў больш — 1024. По-
пыт най маль ні каў на ме ды цын-
скіх сяс цёр у га ра дах амаль у 50 
ра зоў пе ра вы шае пра па но ву: на 
1414 ва кан сій умоў на прэ тэн ду-
юць 30 бес пра цоў ных з ад па вед-
най ся рэд няй спе цы яль най аду-
ка цы яй. Для 10 бес пра цоў ных 
фель ча раў так са ма ма ец ца шы-
ро кі вы бар ра бо чых мес цаў у га-
ра дах кра і ны — 140. Да рэ чы, год 
та му ва кан сій ра бот ні каў ахо вы 
зда роўя бы ло знач на менш.

Зрэш ты, ура чы і мед сёст ры 
на рас хват не толь кі ў га ра дах, 
але і ў вёс цы. Так, у сель скай 
мяс цо вас ці не ха пае 54 ура чоў 
і 63 ме ды цын скіх сяс цёр, а дып-
лом аб за кан чэн ні ме ды цын скай 
ВНУ і ССНУ ма юць 1 і 10 сель-
скіх бес пра цоў ных ме ды каў ад-
па вед на.

У па раў на нні з па пя рэд ні мі га-
да мі кар ды наль на змя ні ла ся сі ту-
а цыя з по шу кам пра цоў на га мес-
ца для бух гал та раў, эка на міс таў 
і юрыс таў. Ка лі ра ней коль касць 
бес пра цоў ных з та кі мі дып ло ма-

мі знач на пе ра вы ша ла коль касць 
пра па на ва ных пра цоў ных мес цаў, 
то па звест ках на 1 чэр ве ня по пыт 
знач на пе ра вы сіў пра па но ву.

На прык лад, у га рад ской мяс-
цо вас ці 212 дып ла ма ва ных бес-
пра цоў ных бух гал та раў умоў на 
прэ тэн ду юць на 448 ва кан сій. 
Да рэ чы, і ў сель скай мяс цо вас ці 
сі ту а цыя ана ла гіч ная: на 35 бес-
пра цоў ных бух гал та раў — 131 
ва кан сія. У ор га нах па пра цы, 
за ня тас ці і са ца ба ро не рэс пуб лі кі 
за рэ гіст ра ва на 138 бес пра цоў-
ных га ра джан з дып ло мам эка на-
міс та, а па трэ ба най маль ні каў у 
іх у 1,3 ра за вы шэй — 183 ва кан-
сіі. У спі се пра ца не да стат ко вых 
пра фе сій у га ра дах упер шы ню 
апы ну лі ся юрыс ты, юрыс кон суль-
ты: на 66 прэ тэн дэн таў пры па дае 
113 ва кан сій.

Што ты чыц ца ін шых спе цы я ліс-
таў і слу жа чых, то ў га ра дах на зі-
ра ец ца дэ фі цыт пра гра міс таў (16 
ча ла век на ўлі ку па бес пра цоўі, 
167 ва кан сій), ін жы не раў (135 бес-
пра цоў ных, 470 ва кан сій), 
пра ра баў (17 і 138), а так-
са ма вы ха валь ні каў (63 і 
291). У вёс цы так са ма 
ад зна ча ец ца па вы ша ны 
по пыт на ін жы не раў. Але 
асаб лі ва не аб ход ныя для 
сель скіх най маль ні каў 
ве ту ра чы (на 4 бес пра-
цоў ных — 284 ва кан сіі), 
заа тэх ні кі (на 3 бес пра-
цоў ных — 276 пра па ноў 
пра цоў на га мес ца), аг ра-
но мы (13 і 129).

Тэ ры та ры яль ны дыс-
ба ланс іс нуе не толь кі ў 
да чы нен ні да спе цы я ліс-

таў і слу жа чых, але і ў да чы нен ні да 
ра бо чых, ад зна чы лі ў мі ніс тэр стве. 
Так, у га ра дах у фа во ры ў най маль-
ні каў му ля ры (на 317 бес пра цоў ных 
— 2310 пра па ноў най маль ні каў), 
бе тон шчы кі (на 157 бес пра цоў-
ных — 990 ва кан сій), ма ля ры (230 
і 1040 ад па вед на), тын коў шчы кі 
(287 і 1364) і ін шыя спе цы я ліс ты 
бу даў ні ча га про фі лю. Па-ра ней ша-
му за па тра ба ва ны сле са ры, ва дзі-
це лі аў та ма бі ля, элект ра ман цё ры, 
элект ра га за звар шчы кі, пра даў цы, 
швач кі, кан дук та ры і г.д. А на вёс цы 
ся род са мых дэ фі цыт ных ра бо чых 
пра фе сій — трак та рыс ты-ма шы-
ніс ты (40 бес пра цоў ных пры 662 
ва кан сі ях), трак та рыс ты (81 і 394 
ад па вед на), ва дзі це лі аў та ма бі ля 
(136 і 541), апе ра та ры ма шын на га 
да ен ня (88 і 645). Вар та ад зна чыць, 
што сі ту а цыя на ся ле за год пры-
кмет на змя ні ла ся ў леп шы бок, і 
бес пра цоў ных ста ла знач на менш 
прак тыч на па ўсім спект ры ра бо-
чых пра фе сій.

БЕЛ ТА.

ДЭ ФІ ЦЫТ МЕД РА БОТ НІ КАЎ 
І БУ ДАЎ НІ КОЎ


